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“Prezados sócios do  ICRJ,
 O final do ano passado nos en-
cheu de alegrias. O nosso departamen-
to social conseguiu um desempenho 
espetacular, superando nossa expectati-
va. Receitas muito importantes foram 
obtidas com os aluguéis de espaços do 
Clube e com os valores obtidos com as 
transferências de títulos patrimoniais 
em novembro, dezembro e janeiro. Es-
tas receitas ajudarão na cobertura das 
despesas necessárias para o bom fun-
cionamento do Clube nos próximos 
meses.
 Algumas atividades que ha-
viam sido cortadas por recomendação 
do Conselho, devido a exiguidade de 
caixa do Clube, aos poucos estão retor-
nando. Afinal, estávamos trabalhando 
com verbas do orçamento aprovado em 
março de 2012. Estes valores só foram 
reajustados no final de novembro de 
2013, vinte meses depois, em que pese 
à inflação do período. A taxa de manu-
tenção teve um aumento de R$ 81,00 
passando a vigorar a partir de dezem-
bro. Neste valor foram incorporados 
R$ 70,00 referentes à parte do aumen-
to da conta da CEDAE que já vínha-
mos suportando desde maio passado. 
 Hoje temos depositado em ju-
ízo cerca de R$ 2,5 milhões e continu-
amos arguindo a validade do absurdo 
aumento da conta de água da CEDAE. 
Não sabemos quando será julgado nem 
se vamos vencer a demanda, mas acre-
ditamos que foi a decisão mais acertada. 
Se vencermos, grande parte desse valor 
voltará aos cofres do Clube, como pode 
ser observado nos balancetes mensais.
Falando em demandas judiciais, temos 
a satisfação de informar que acabamos 
de tomar conhecimento por nossos ad-

vogados que seremos ressarcidos dos 
valores pagos de ICMS da conta de 
energia elétrica, demanda distribuí-
da em 2011. Já está depositado (cerca 
de R$ 1,3 milhões) e estamos apenas 
aguardando a expedição do mandato 
de pagamento que, segundo informa-
ção de nossos advogados, deverá ser 
realizado até março vindouro, se não 
houver alteração no cronograma de pa-
gamentos. 
 Apesar da atitude hostil de boa 
parte dos conselheiros com esta Co-
modoria, não aprovando verbas neces-
sárias para a manutenção e atividades 
do Clube, iremos entregar ao próximo 
Comodoro um Clube com uma infra-
-estrutura nova, maior atividade social 
e esportiva e principalmente com um 
bom superávit, contas em dia, caixa ra-
zoável. Com  uma administração finan-
ceira e contábil de bom nível, o Clube 
está bem estruturado, com um organo-
grama moderno, sem dívidas fiscais. 
 Quero também informar que 
num trabalho conjunto entre o escri-
tório de arquitetura Caíque Niemeyer 
e nosso Departamento de Manuten-
ção, apresentamos à Prefeitura do Rio 
de Janeiro o Plano Diretor para o Iate, 
que era reclamado desde 2002 pelas 
autoridades. O mesmo procedimento 
foi feito para a subsede de Cabo Frio e 
estamos aguardando aprovação. 
 No dia 4 de janeiro, largaram 
os barcos que participam da regata 
Cape Town – Rio. Nos primeiros dias 
da travessia, o regime de ventos foi mui-
to intenso e cerca de dez barcos tive-
ram avarias sérias e retornaram a Cape 
Town. Também receberemos os barcos 
que irão participar da regata Buenos 

Aires – Rio, cuja partida está marcada 
para o dia 15 de fevereiro. O Clube está 
em festa. Foi montada uma estrutura 
para receber os iatistas estrangeiros no 
“Pinguim” com refeitório, internet en-
tre outras facilidades. Só usarão a nossa 
sede social os comandantes e suas famí-
lias assim como sócios de clubes con-
veniados. Estamos esperando cerca de 
trezentos velejadores. Os resultados das 
regatas serão publicados no próximo 
informe.
 As etapas de pesca de oceano 
prosseguem apesar das condições do 
mar não estarem ajudando. Na última 
semana de janeiro, tivemos o tradicio-
nal torneio de Marlins em Cabo Frio. 
Muitas lanchas estão participando e os 
resultados serão publicados no próxi-
mo informe. 
 Na área social, temos a volta 
do Karaokê todas às sextas feiras, aten-
dendo a demanda dos sócios que cos-
tumam frequentar esta atividade, assim 
como o “Baila Comigo”. Também o 
circo do parquinho das crianças vol-
tou a contar com recreação orientada, 
atendendo pedidos de muitos pais. Na 
piscina, compramos mais cadeiras, me-
sas, guarda-sóis e espreguiçadeiras, para 
maior conforto dos frequentadores, 
além da volta do tradicional “Buffet” 
de verão na pérgula.
 A colônia de férias para nossos 
filhos e netos realizada no mês de ja-
neiro foi novamente um sucesso, como 
sempre sob a orientação de nossa EDN. 
Os sócios que não possuem e não te-
nham amigos que possuem embarca-
ções, também poderão frequentar aos 
sábados, a subsede da Ilha de Palmas 
por via marítima. O Clube está dis-

Mais prestações de contas
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ponibilizando uma embarcação para o 
trajeto. A lotação mínima é de quinze 
pessoas e a máxima de vinte. A saída 
para a ilha será em frente ao cais da 
bandeira às nove horas da manhã e o 
barco zarpará às dezesseis horas do cais 
da Ilha de Palmas de volta à sede.  As 
reservas deverão ser feitas na secretaria 
da sede até a quinta-feira anterior ao 
passeio. Convidados serão admitidos 
desde que haja vaga, visto que a priori-
dade absoluta é dos sócios. 
 Recuperamos os pisos dos sa-
lões Star, 470, Ponto de Encontro, da 
varanda e do Salão Nobre. O salão 
Marlim Azul terá seu piso recuperado 
após as eleições de março. A Como-
doria se comprometeu a oferecer as 
maiores facilidades possíveis aos sócios 
no dia da eleição para o Conselho, que 
será realizada em março. Para tanto, a 
nossa manutenção, trabalhando junta-
mente com o nosso pessoal da informá-
tica, montará no salão Marlim Azul, no 
mínimo, 22 cabines de votação. Após 
a retirada destas cabines, iniciaremos a 
recuperação do piso do salão.
 Falando em eleições, aguarda-
mos o prestígio dos sócios no dia da 
votação, comparecendo em grande nú-
mero, abrilhantando esta manifestação 
de amor ao Clube e preocupação com o 
nosso futuro. Contamos com sua pre-
sença.
 Tudo será feito para o maior 
conforto do sócio votante e sua família, 
e duas cabines serão montadas visando 
o conforto dos sócios amparados pela 
lei de acessibilidade. Esperamos que 
cada eleitor não precise mais que cinco 
minutos para chegar à cabine de vota-
ção.
 Estamos também disponibili-
zando para os pais as fotos de seus fi -
lhos com o Papai Noel, que nos visitou 
em dezembro, numa festa simples, sem 
custo para o Clube, e coberta de ale-
gria. Basta procurar a Wanessa no de-
partamento de Divulgação, que tomará 

as providências necessárias.
 Estamos contratando os servi-
ços de consultoria de Olivier Cosan, 
conhecido “Chef”, por indicação do 
nosso Vice-Comodoro Eduardo Balles-
teros, para que promova um curso de 
culinária para nossos funcionários da 
cozinha e para incrementar nosso car-
dápio, sem prejuízo de nossos pratos 
tradicionais.
 No atendimento aos sócios que 
frequentam nosso restaurante, também 
através de contato feito pelo nosso Vi-
ce-Comodoro Eduardo Ballesteros, es-
tamos contratando o conhecido e des-
tacado Maitre José Fernandes que, com 
sua experiência e conhecimento, deverá 
permitir que nossa equipe de Maitres e 
garçons venham oferecer um serviço de 
primeira, à altura dos nossos sócios.
 O Clube fará aniversário no 
dia 25 de março. Tradicionalmente, há 
uma festa com música, jantar e bolo 
nesta ocasião. Neste ano, esta festa 
não será realizada porque o Conselho 
negou verba. (Veja os votos dos conse-
lheiros no Informativo de janeiro).
 Mas iremos comemorar a data 
de forma diferente. Nosso sócio, De-
sembargador Wagner Cinelli, excelen-
te músico, criou um conjunto musical 
sensacional e fará uma apresentação no 
Centro Cultural Gabriel Villela no dia 
25 de março, em homenagem à data. 
 No dia 28 de março, será a vez 
da espetacular banda sinfônica do Cor-
po de Fuzileiros Navais da Marinha do 
Brasil se apresentar na pérgula de nossa 
piscina.  São dois espetáculos imperdí-
veis, e as reservas deverão ser feitas na 
gerência social, logo após o carnaval.
 A Comodoria, em nome do 
quadro social, agradece ao sócio Wag-
ner Cinelli e ao Comandante do Corpo 
de fuzileiros navais, Almirante Fernan-
do Antonio de Siqueira Ribeiro, por 
terem permitido que esta data não pas-
sasse sem um grande evento. No caso, 
dois. A Comodoria agradece muito aos 

músicos que participarão do evento. 
MUITO OBRIGADO!!!
 Finalmente, voltamos a apre-
sentar este boletim informativo em pa-
pel mais nobre. Após muito tempo de 
pesquisa, encontramos uma gráfi ca que 
nos ofereceu este serviço com preços 
muito em conta. Desta forma continu-
amos a cumprir com as determinações 
da pequena maioria dos conselheiros, 
que exigiram a suspensão da publicação 
da revista, sob a alegação de corte de 
custos e oferecemos agora um informa-
tivo, respeitando os regimentos, com 
um trabalho mais próximo do desejo 
dos sócios. Foram inúmeros os pedidos 
para que o informativo voltasse a ser 
impresso em papel “couchê”.  A edito-
ria, diagramação, e as matérias, são fei-
tas por sócios colaboradores, pelos res-
ponsáveis dos diversos departamentos, 
Comodoria e pelos funcionários do 
departamento de Divulgação. A todos, 
muito obrigado.
 Estamos fazendo o máximo 
para que a maioria dos sócios continue 
contente com o que o Clube está ofere-
cendo e dentro daquilo que o Estatuto, 
Regimentos, Resoluções e orçamento 
permitem. E disso não nos afastamos. 
Estou dedicando, nestes últimos qua-
tro anos, bem mais que quarenta e cin-
co horas semanais de trabalho para o 
Clube. Em 31 de março voltarei a ser 
apenas mais um sócio, talvez conse-
lheiro se assim quiser o quadro social, 
e retornarei a meus afazeres pessoais e 
profi ssionais. Até lá continuo disponí-
vel para receber qualquer sócio e tentar 
solucionar eventuais problemas, como 
Comodoro.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Barroso Simão
COMODORO
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Terminando o ciclo de mais uma Comodoria, este informativo aproveita para 
apresentar aos sócios um breve resumo das realizações e melhorias dos diversos 

departamentos do Clube no biênio 2012 – 2014.

ACERVO CULTURAL, BIBLIOTECA E ARQUIVO CENTRAL

 Na biblioteca, adquirimos 
novos livros e revistas, encadernamos 
todos os periódicos, demos suporte a 
pesquisadores externos e internos e re-
alizamos o Projeto Livro de Rua, que 
visa democratizar a leitura. 
 Tivemos também a cataloga-
ção de todo acervo no software gratui-
to OpenBiblio, digitalizamos e identi-
ficamos todo o acervo fotográfico do 
Clube. Além disso, organizamos os 
arquivos dos seguintes departamentos: 
Secretaria, Contabilidade, Vela, Ma-
nutenção, Comodoria, Superinten-
dência, Conselho Deliberativo, Social 
e Departamento Pessoal.

BRIGADA DE INCÊNDIO

 O departamento foi criado 
em 2012, e em conjunto com o RH 
foi feito um levantamento de todas as 
irregularidades que o Clube apresen-
tava. Após o mapeamento, fizemos 
trocas dos extintores vencidos e ma-
nutenção periódica nos demais.
 Houve uma adequação das 
tubulações, caixas e mangueiras con-
tra incêndio em todos os hangares e 
dependências do Clube e uma fisca-
lização nas embarcações, enquadran-
do-as aos padrões exigidos por lei.
 Em parceria com a Divulga-
ção, foi criado todo material de sinali-
zação, mapas e rotas de fuga que estão 

expostos nos hangares e em pontos 
estratégicos da sede.
 A cozinha do restaurante tam-
bém foi vistoriada e sofreu mudanças 
e manutenção do sistema automático 
de combate a incêndio (Springer). 
Formamos equipes em todos os se-
tores do clube que receberam treina-
mento de primeiros socorros, plano 
de emergência e evacuação. Um ge-
rador foi inserido à rede elétrica que, 
em caso de falta de luz, a bomba do 
sistema de incêndio, o CPD, a porta-
ria principal e as luzes de emergência 
da cozinha não sofram com a falta de 
energia.

Betânia Carvalho, Adriana Santos, Raphael Alcides

Danilo Silva e Gunther Sergio Muller 
(Diretor de Administração Náutica)
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SECRETARIA DA COMODORIA

Mayara Souza, Nalzimar Santana

AUDITORIA INTERNA

 Durante o período 2012 a 
2014, a Auditoria Interna realizou di-
versos trabalhos para um controle mais 
eficaz e seguro dos processos do Clube. 
Fizemos mensalmente análise das horas 
extras dos funcionários, acompanha-
mos os inventários realizados, verifica-
mos contratos de diversos prestadores 
de serviços e colaboramos com esclare-
cimentos e fornecimento de dados para 
denúncias que tramitam em lei.
 Através de um estudo deta-
lhado, conseguimos medir a eficiência 
e aperfeiçoar os processos de gerencia-
mento, controle e fraude do Clube.

Vinicius Lamberti, Fabíola Costa, Marcelo Peixoto

SUPERINTENDÊNCIA

Albérico Arruda e Leila Bonates

JURÍDICO

 Neste período, fizemos a re-
visão, atualização, criação de controle 
numérico de todos e adequação de todo 
os contratos celebrados pelo ICRJ, des-
de prestadores de serviço até os conces-
sionários. Padronizamos os contratos 
do ICRJ com especial atenção às leis 
trabalhistas, de segurança do trabalho e 
fiscais.
 Trabalhamos com avaliação 
dos advogados externos, controle de 
acompanhamento de processos com 
meta de redução de custos e melhor 
eficiência de prestação de serviços advo-
catícios. Disponibilizamos franco acesso 
dos sócios ao departamento jurídico do 
ICRJ para prestação de quaisquer infor-
mações e esclarecimentos.
 Realizamos acompanhamento 
e defesa direta dos processos adminis-
trativos instaurados contra o ICRJ e 
demos maior celeridade na análise dos 
processos de admissão de sócios e emis-
são dos devidos pareceres.

 Nos últimos dois anos da atu-
al Comodoria, demos continuidade nas 
atribuições já definidas no período de 
2010/2012, no sentido de analisar os 
balancetes mensais após seu fechamento, 
elaborar relatórios do comportamento 
financeiro do Restaurante, Bares e da 
Lanchonete Convés, o desempenho or-
çamentário de todo o Clube, o compor-
tamento das verbas orçamentárias dos 

diversos Setores em relação às despesas 
e receitas, da mesma forma com relação 
aos Investimentos orçados e eventuais.
 Foi incorporado a nossa respon-
sabilidade a movimentação do almoxa-
rifado geral, desde o empenho das ver-
bas sobre cada solicitação de compra, os 
processos de requisições, promovendo 
esporadicamente a contagem física dos 
estoques, para compatibilizar com os da-
dos registrados contabilmente.
 Fizemos uma supervisão na 
equipe responsável pelo controle dos 
caixas de alimentos e bebidas, que foi 
desmembrado do setor Restaurante. Este 
controle sobre os caixas é constante e di-
ário, tendo em vista a elevada movimen-
tação de toda a receita desta atividade.
 Passamos neste último ano a dar 

um apoio à Comodoria com relação ao 
setor de RH e Departamento de Pessoal, 
aprofundando os controles com admis-
sões e demissões e benefícios, além da 
supervisão sobre a folha de pagamento e 
recolhimento dos encargos sociais devi-
dos. 
 Diariamente efetuamos uma 
conferência das relações dos compromis-
sos a serem pagos liberados pelo “contas a 
pagar”, confrontando com o fluxo de cai-
xa mensal, oportunidade que apreciamos 
a classificação contábil principalmente 
quando se trata de pagamento envolven-
do Investimentos.
 Dentro destas atribuições con-
tamos com o apoio irrestrito da funcio-
nária Leila Bonates lotada nesta Superin-
tendência.
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ALMOXARIFADO

COMPRAS

 Entre 2012 e 2014, o setor de 
compras elevou o número de cotações 
para cada tomada de preços e reduziu 
o tempo de entrega das solicitações 
de compra de todos os setores. Com 
esses processos, a equipe conseguiu 
reduzir o custo de várias mercadorias 
de diversos departamentos do Clube. 
Vale ressaltar que, além das compras 
costumeiras do setor, o departamento 
de compras passou a ser responsável 
também por atender às solicitações 
das subsedes de Angra dos Reis, Cabo 
Frio e Ilha de Palmas.

 Nesta Comodoria, o setor 
passou e ainda está passando por 
constantes adaptações às atuais ne-
cessidades do Clube, pois abastece 
diariamente todos os setores com 
material necessário para que todos 
sejam bem atendidos.
 O sistema de controle pas-
sou por alguns ajustes, com o obje-
tivo de ter sempre o controle exato 
de tudo que é recebido e retirado do 
estoque. As normas foram adapta-
das e o horário de atendimento foi 
extendido, para melhor atender ao 
funcionamento do Clube. 
 A partir deste ano vigente, 
o Almoxarifado passa a ter em seu 
estoque permanente os principais 
EPI’s utilizados por diversos setores. 
Tais como, luvas, capacetes, aven-
tais, protetores auriculares, entre 
outros.

CONSELHO

 No período da atual Comodo-
ria, o Conselho Deliberativo teve a sua 
sala reformada, trocando o antigo piso 
de carpete por tábua corrida. Transferi-
mos o arquivo do setor para o arquivo 
geral do Clube, disponibilizando mais 
espaço para a sala. Apoiamos e organi-
zamos as reuniões do período citado.

Paulo Mello (Diretor de Compras), Rosilene Quinteiro, Deborah Carvalho, Sônia Alves, 
Cristine Hotz,  Mara Félix Dias, Eduardo Vaz. 

Bruno Correia

administração



9

CONTABILIDADE

CPD

 Nesta Comodoria implanta-
mos o projeto da cancela de veículos 
na portaria 3, o sistema de controle e 
relatórios de chamadas telefônicas na 
central de PABX e o módulo de bene-
fício folha de pagamento no sistema. 
Além disso, o CPD promoveu a ins-
talação de um link dedicado a internet 
10MB Full para dar mais agilidade ao 
acesso e dois terminais de ponto ele-
trônico para os funcionários do Clube. 
 Nos sistemas, o projeto de 
integração do ASC x Sapiens está em 
fase de conclusão, os projetos de venda 
de vinho por código de barras e de in-
tegração Sapiens x New Choice estão 
em fase de implantação.

administração

 A Comodoria num esforço de 
aperfeiçoamento contínuo rescindiu o 
contrato com a empresa prestadora de 
serviços de contabilidade ao Clube e 
contratou profissionais para integrar a 
sua equipe de funcionários.  

 Trabalhamos arduamente para 
agilizar o processo de fechamento dos 
balancetes mensais, que anteriormen-
te era fechado com até dois meses de 
atraso. Essa medida crucial gerou uma 
otimização no dia a dia do setor além 

de aumentar a credibilidade, agilidade 
e dar mais segurança aos administra-
dores, que começaram a avaliar me-
lhor as diversas decisões a serem toma-
das, traçar estratégias em médio prazo 
e calcular o impacto decorrente delas.

Anderson Sales,  Leila Bonates, Leonardo Nogueira, Caroline Barros, Luciano Magalhães, Luiz Ayres, João Gonçalves (Coordenador Financeiro),  Luiz Brígido,  
Mauro Limoeiro, Carlos Santana, Orlando Costa, André Pequeno, Alex Sandro Araújo, Eduardo Monteiro, Edson Ribeiro, Albérico Arruda, Leandro Peixoto

Nilson Durães, Leonardo Lago, Alexandra Leal, Luiz Octavio Kamnitzer (Conselheiro),
Marcelle Mello, Adriano Barros.
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DIRAN

administração

 No período de 2012 a 2014, a Di-
retoria Náutica realizou o serviço de restau-
ração de todos os sistemas de freios e direção 
dos Travels 1 e 2. Realizou a troca do motor 
para embarcação Sardinha, Ilha de Palmas e 
adquiriu os motores: MWM para a embar-
cação Badejo, MWM para a embarcação Co-

coroca e dois motores MWM Megatec para 
as embarcações Xaréu IV e Xaréu VIII. 
 Além disso, fez reparo geral nos mo-
tores e caixa de comando dos botes infláveis 
do Hangar 2 para atendimento ao departa-
mento de Vela e no guincho do Hangar 5. 
Outras aquisições importantes foram: um 

trator John Deere novo para o Hangar 2, 
uma caixa de reversão ZF para embarcação 
da Diran e a nova embarcação para lança-
mentos e manutenção de poitas que está em 
fase de construção. Houve também aquisição 
e restauração dos escoramentos em aço para 
embarcações em serviço no Patamar 8.

DIVULGAÇÃO

 No período da atual Comodoria 
a Divulgação passou a ser responsável pelo 
informativo mensal do Clube, reduzindo 
significativamente os custos do setor, que 
antes era feito através de uma empresa ter-
ceirizada.  Implementamos, em parceria 
com o RH, um informativo mensal dire-
cionado aos funcionários e criamos todo 
projeto gráfico de sinalização para a regata 
Cape town-Rio 2014 além de troféus e prê-
mios para diversos setores. 
 Além disso, houve a contratação 
de um estagiário, modificamos a locali-
zação do quadro central de atividades do 
Clube e implementamos um novo mural 
no Centro Cultural Gabriel Vilella. Temos 
ainda um projeto de reformulação do site 
do Clube que está em fase de finalização. 
Implementamos novas sinalizações dos se-
tores, novos layouts dos cartões de visitas, e 
atualizamos todas as marcas do Clube. 

O gerente José Marques e sua equipe do DIRAN

José Benicá, Erick Rodrigues, Wanessa Torres, Bruno Costa, Tiago Pereira.
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EDN

MANUTENÇÃO

administração

 Na gestão da atual Comodo-
ria, tivemos um crescimento expres-
sivo dos sócios na procura por novos 
cursos de formação. Percebendo a 
necessidade, a EDN desenvolveu um 
novo curso para crianças de 6 a 8 anos 
de iniciação à vela. Além disso, ini-
ciamos uma parceria com o Ministé-
rio dos Esportes para incentivar ainda 
mais a prática dos esportes náuticos 
entre nossos sócios. As atividades de 
férias foi um grande sucesso e a recep-
ção dos sócios foi muito boa em todas 
as realizações: mantemos duas edições 
por ano, uma de verão e outra de in-
verno.

 Neste último biênio, o setor 
de manutenção executou diversas 
obras com maior organização e se-
gurança para o bem do Clube. Entre 
elas, destacam-se as obras da constru-
ção dos vestiários da piscina para os 
sócios, modernização da rede elétrica 
e infra-estrutura, construção da nova 
portaria dos funcionários (portão 
2), remanejamento do RH, reforma 
do pavimento superior do prédio da 
Comodoria, recuperação do telhado 
da subsede de Cabo Frio, construção 
de novos vestiários para funcionários 
no Hangar 6, reforma do cais da sede 
(com utilização de “madeira sustentá-
vel”), reforma do Salão Nobre, aten-
dimentos às exigências da Anvisa, ins-
talação de grupo gerador de Combate 
a Incêndio, reforma do cais da subse-
de de Cabo Frio, instalação de totens 
de distribuição elétrica e hidráulica 
para embarcações nos hangares 7 e 8, 

reforma da Sauna, entre outras. 
 Além das diversas obras, o 
setor manteve sua rotina de atendi-
mentos e manutenções cotidianas e 
emergenciais, além de dar suporte às 

diversas áreas do Clube para realiza-
ções de eventos, para empresas tercei-
rizadas contratadas para realização de 
serviços no Clube e chamados através 
de ordens de serviços.

Leandro, André, Gustavo, Hélio, Adriana, Celso, Sandro, Gabriela, Gilberto, Carlos, Xavier

Wlliane Monteiro, Francisco Bulhões, Marceli Tavares, Stefany Barbosa
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PESCA

administração

 Entre 2012 e 2014, a Dire-
toria de Pesca adquiriu um novo me-
didor de linhas, agora somando dois 
no total em uso. Adquirimos também 
uma nova balança para pesagem de 
peixes de bico, melhora da antiga ba-
lança mecânica tornando-a digital. 
Foi realizada uma reestruturação nos 
horários da Peixaria, definindo-se um 
dia da semana para manutenção e 
limpeza. 
 Foi criado um site para a 
Temporada de Pesca com acompa-
nhamento em regime full time. E nas 
competições, o peso mínimo para 
captura do Marlin Azul foi aumenta-
do para 300kg, visando cada vez mais 
a preservação da espécie que é a atual 
campanha do ICRJ.

RECURSOS HUMANOS

 Na atual gestão, houve uma 
reestruturação em todo setor de Re-
cursos Humanos. Passamos a utilizar 
uma nova abordagem no processo 
de recrutamento, reduzindo custos 
em seleção de pessoal e elaboramos 
o “Guia do novo colaborador”. Em 
parceria com a Divulgação, elabora-
mos novo modelo de crachás, certifi-
cados de participação de cursos e um 
informe mensal.
 Padronizamos manuais, do-
cumentos e planilhas de controle. 
Realizamos parcerias com as palestras 
na UBQ-RJ, com o cursos de idiomas 
gratuitos do Senac, vários  benefícios 
do SESC e descontos em universi-
dades. Além disso, implantamos o 
programa de contratação do “Jovem 
Aprendiz”, desenvolvemos o projeto 
de banco de horas, revitalizamos a 
CIPA e realizamos a primeira SIPAT 
em 2013. 

 Criamos novas práticas in-
ternas para acompanhamento do sis-
tema de pontuação do restaurante, 
melhoramos o sistema de benefícios, 
disponibilizamos uma caixa de suges-

tão e implantamos o Dia “D”, onde 
ficamos dois dias disponíveis para en-
trega e esclarecimento do recibo do 
pagamento.

Marcos Coelho, Mário Sérgio Teixeira, Tainá Barbosa, Jaílson de Oliveira, Edmilson Veiga, Jeferson Alves

Caio das Neves, Sheila Roza, Lúcio Pereira, Albérico Arruda, Michele Fernandes, 
Juliane Sant’anna, Wagner da Silva
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SALA RÁDIO

RESTAURANTE

 Houve melhorias na parte de 
radiocomunicação com aprimora-
mento dos transmissores da repetido-
ra de UHF, reforma da Sala de Rádio 
e contratação de um novo funcioná-
rio para reforçar os eventos interna-
cionais que estão ocorrendo no Clube 
neste início de 2014, como a Regata 
Cape Town-Rio e a Regata Buenos 
Aires-Rio 2014.

 Durante a atual Comodo-
ria, o restaurante contratou uma 
nova chef para reestruturar a ope-
ração do restaurante de maneira 
mais eficaz. Houve mudanças nos 
cardápios para adequá-los ao gosto 
dos sócios, inclusive com sugestões 
dos próprios. Pratos clássicos do 
ICRJ foram incluídos nos “Buffets 
Especiais”, mantivemos o buffet na 
piscina durante o verão e criamos a 
estação de massas na varanda. 
 Além disso, fornecemos um 
novo serviço de comida japonesa 
com a inclusão de itens quentes, 
no Ponto de Encontro. Além dis-
so, criamos eventos para caracte-
rizar as estações, como os festivais 
de sopas e fondue. Nos eventos, o 
buffet do Clube aumentou a sua 
participação em eventos realizados 
na Piscina e foi reconhecido como 
um serviço de qualidade excelente 
pelos clientes.

Chef Lorena Santos e sua equipe 

Gerente José Carlos e sua equipe da Lanchonete Convés

Flávio Teixeira, 
Adriano Freire, 

Eduardo Miranda, 
Isaac Ramos,  

Eduardo Andreoni 
(Diretor de Radiocomunicações)
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SEDE

 Nesta Comodoria, a Sede im-
plantou a cobrança para que os sócios 
conveniados usufruam da piscina do 
Clube, disponibilizou novos banhei-
ros/vestiários para sócios e funcioná-
rios e comprou mobiliário novo para 
a área da piscina. Todos os coqueiros 
foram podados em dezembro de 2013. 
No Bilhar, foi realizada a troca de to-
dos os forros de feltro verde das mesas. 
A lavanderia foi desativada, terceiri-
zando o serviço e reduzindo custos. 
 Controlamos também as no-
vas normas e regulamentos relativos às 
subsedes e acessos ao clube. No con-
trole de acesso, emitimos carteiras de 
acesso temporário com autorização 
da Comodoria, controlamos os carros 
que pernoitam no Clube e carros de 
convidados nos dias úteis.
 Com empresas terceirizadas, 
mudamos a empresa de limpeza e re-
centemente contratamos uma peque-

na equipe de ASG, reduzindo o custo 
do serviço. Adaptamos o contrato com 
a empresa de segurança, diminuindo 
a equipe e conseguindo a redução de 
custo.

Charles Alves, Raquel Ribeiro, Irio Lovato (Diretor de Sede), Celma Mattos, Ângela Merhy

 Uma grande melhoria em 
nosso setor foi a criação de uma sala 
anexa para que possamos realizar 
atendimentos individuais mais de-
morados, como o recebimento de 
processos de admissão de sócios, bem 
como na aprovação dos candidatos e 
no recebimento das credencias e as-
sinatura do livro de Transferência de 
Títulos, proporcionando mais con-
forto e atenção aos associados e/ou 
candidatos.

Camila Telles, Alice Martins, Marcio Souza

SECRETARIA
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SOCIAL

 No período de 2012 a 2014, 
mantivemos alguns eventos já existen-
tes no clube, tais como o Baila Comi-
go e Karaokê. Implementamos outras 
opções de eventos sociais, tais como 
apresentação do pianista e saxofonista 
no Ponto de Encontro, Coral ICRJ, 
aulas de artesanato, aulas de tango, 
Música no Museu, Iate com Saúde e 
programações musicais esporádicas. 
Além disso, tivemos um aumento sig-
nificativo nas vendas de espaços para 
eventos de sócios e de terceiros.

Úrsula Vilela, 
Claudio Aboim (Diretor Social), 

Gisele Delazeri.

administração

VELA

 De janeiro de 2012 a janeiro de 
2014, a Diretoria de Vela organizou e 
realizou 125 eventos, totalizando 1.600 
largadas promovidas para diversas clas-
ses. Merece mencionar o Campeonato 
Sul Americano da Classe Star em 2012, 
a Internacional Cup da Classe RS:X em 
2013, o Campeonato Mundial da Clas-
se Snipe Júnior e Sênior em 2013 e o 
Intergaláctico Championship da Clas-
se 49er realizado com muito sucesso e 
participação de diversos representantes 
de outros países em campanha olímpi-
ca, em 2013. Além disso, o ICRJ retor-
nou como protagonista no cenário da 
vela nacional, especialmente no Circui-
to Rio e Santos-Rio. 
 No inicio de 2014 já tivemos a 
Semana Internacional de Vela para Mo-
notipos, fizemos o monitoramento das 
chegadas das Regatas Cape To Rio no 
mês de Janeiro e a Buenos Aires-Rio no 
mês de fevereiro. 
 Finalmente, também é relevan-
te registrar que no mesmo dia da par-
tida da Regata de Buenos Aires - Rio 
estaremos largando a regata “Laje da 

Marambaia por Boreste”, com cerca 
de cem milhas náuticas, resgatando 
antigos percursos que já caíam no es-
quecimento das gerações mais novas de 
velejadores de oceano. 

Antônio Teixeira, Nilda de Araújo, Adalberto Casaes (Coordenador de Vela), 
Monique Monteiro, André Nunes
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ACERVO CULTURAL
Segunda-feira a quinta-feira: 8h30 às 
18h30
Sexta-feira:  8h30 às 17h30

Arquivo:
Segunda-feira a quinta-feira: 8h às 18h
Sexta-feira: 8h às 17h

Biblioteca:
Terça-feira a domingo: 10h às 18h

ALMOXARIFADO 
Atendimento:
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 17h 

Serviços internos:
Segunda-feira a quinta-feira: 8h às 18h

AUDITORIA
Segunda-feira a sexta-feira: 8h30 às 19h.

COMPRAS
Segunda-feira a quinta-feira: 8h às 18h
Sexta-feira: 8h às 17h

CONSELHO DELIBERATIVO
Segunda-feira a quinta-feira: 9h às 19h
Sexta-feira: 9h às 18h

CONTABILIDADE
Segunda-feira a sexta-feira: 8h30 às 
18h30

CPD
Segunda-feira a quinta-feira: 8h30 às 
18h30 
Sexta feira: 8h30 às 17h30

Sala de suporte ao sistema do 
Restaurante e Bares:
Terça-feira a sexta-feira: 8h às 22h
Sábado e Domingo: 8h às 17h

DIRAN
Escritório:
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado, domingo e feriados: 8h às 17h

Hangares 1, 2, 3: 
Segunda-feira: 8h às 18h
Terça-feira: folga
Quarta-feira a domingo: 8h às 18h

Hangares 5 e 6: 
Segunda-feira: 8h às 17h
Terça-feira: folga
Quarta-feira a domingo: 8h às 17h 

Travel I, Travel II e Hangar 7:
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 16h
Terça-feira: folga
Sábado, domingo e feriados: 8h às 17h

Oficinas mecânica e hidráulica: 
Segunda-feira: 8h às 16h
Terça-feira: folga
Quarta-feira a sexta-feira: 8h às 16h
Sábado, domingo e feriado: 8h às 17h

Oficinas de manutenção: 
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 16h

Mestres de embarcações: 
24h, divididos em turnos.

DIVULGAÇÃO
Segunda-feira a quinta-feira: 8h30 às 
18h30
Sexta feira: 8h30 às 17h30

EDN
Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 20h
Sábado: 8h às 17h 
Domingo: 8h às 16h

JURÍDICO
Segunda-feira a sexta -feira: 9h às 13h.

MANUTENÇÃO 
Escritório:
Segunda-feira a quinta-feira: 7h30 às 
17h30
Sexta-feira: 7h30 às 16h30 

Oficinas:
Segunda-feira a quinta-feira: 7h30 às 
17h30
Sexta-feira: 7h30 às 16h30 
Sábado, domingo e feriados: 
Sistema de plantão 

PESCA 
Escritório:
Terça-feira a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 8h às 17h
Domingo e Segunda-feira: folga

Peixaria:
Terça-feira a domingo: 7h às 19h

RECEPCIONISTA 
Segunda-feira a sexta-feira:  8h30 às 
18h30 

RECURSOS HUMANOS
Segunda-feira a quinta-feira: 7h às 18h 
Sexta feira: 7h às 17h

RESTAURANTE
Convés:
Segunda-feira: 12h às 21h
Terça-feira: folga
Quarta-feira a sexta-feira: das 12h às 23h
Sábado: 10h às 23h
Domingo: 10h às 22h

Varanda:
Terça-feira a quinta-feira: 8h às 23h 

Para conhecimentos de todos, a Comodoria divulga o 
horário de funcionamento dos departamentos do Iate Clube. 

Segue lista abaixo:

administração
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Sexta feira e sábado: 8h às 24h 
Domingo: 8h às 22h

Restaurante Star:
Terça-feira a quinta-feira: 12h às 16h 
e de 19h às 23h
Sexta feira e sábado: 12h às 24h 
Domingo: 12h às 22h

Coqueiros: 
Terça-feira a quinta-feira: 17h às 23h
Sexta feira: 17h às 24h
Sábado: 12h às 24h 
Domingo: 12h às 22h

Ponto de Encontro:
Terça-feira a quinta-feira: 18h às 23h
Sexta feira: 18h às 24h 
Sábado: 12h às 24h 
Domingo: 12h às 22h

Bar Temático:
Terça-feira a quinta-feira: 17h às 23h 
Sexta feira: 17h às 24h 
Sábado: 11h às 23h 
Domingo: 11h às 21h

Escritório: 
Terça-feira a domingo: 8h às 18h 

Bar da piscina:
Terça-feira a sexta-feira: 9h às 17h 
Sábado e domingo: 9h às 18h

Cozinha do restaurante:
Terça-feira a domingo: 8h às 00h 

Almoxarifado – Restaurante:
Terça-feira a Domingo: 7h às 20h

Atendimento Externo (setores do clube):
Terça-feira a domingo: 7h às 15h
Atendimento Interno (cozinha):
Terça-feira a domingo: 7h às 20h

Controle do caixa:
Segunda-feira a quinta-feira: 8h às 16h
Sexta-feira e Sábado: 8h às 17h
Domingo: Folga

SALA RÁDIO
Segunda-feira a quinta-feira: 7h às 19h
Sexta-feira, Sábado, domingo e 
feriados: 7h às 20h

SECRETARIA
Segunda-feira a sexta -feira:  9h às 18h
Sábados: Plantão das 10h às 14h. 

SECRETÁRIA COMODORIA
Segunda-feira a sexta -feira:  8h30 às 
18h30 

SEDE
Administrativo:
Terça-feira a sábado: 7h às 22h 
Segunda-feira e Domingo: 7h às 21h 

Bilhar:
Segunda-feira a sexta -feira:  14h às 23h 
Sábado, domingo e feriados: 14h às 23h

Carteado:
Segunda-feira a domingo: 14h às 21h 

Quadra:
Terça-feira a domingo: 7h às 22h
Segunda-feira: folga 

Cafezinho:
Segunda-feira: Folga
Terça-feira a quinta-feira: 7h às 23h 
Sexta-feira e Sábado: 7h às 00h 
Domingo: 7h às 23h

Piscina:
Segunda-feira: Folga
Terça-feira a domingo: 9h às 19h 

Barbearia:
Segunda-feira: Folga
Terça-feira a sábado: 9h às 18h 
Domingo: 09h às 13h 

Jardinagem:
Segunda-feira: 7h às 16h 
Terça-feira a sexta-feira: 7h às 15h 
Sábado: 7h às 16h 
Domingo: folga

Sauna:
Feminina:
Segunda-feira: Folga
Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira:  
9h30 às 14h30
Quarta-feira:16h às 21h 

Masculina:
Segunda-feira e terça-feira: 16h às 21h 
Quarta-feira: Folga
Quinta-feira e sexta-feira: 16h às 21h 

Mista: 
Sábado: 14h às 21h
Domingo e feriado: 15h às 20h 

Lavanderia:
Segunda-feira: 8h às 17h
Terça-feira: Folga
Quarta-feira a domingo: 8h às 17h 

Vestiários do Conselho:
Segunda-feira: 11h às 20h 
Terça-feira a domingo: 7h às 22h 

Posto Médico:
Segunda-feira a domingo: 8h às 19h 

SOCIAL
Segunda-feira a quinta -feira:  9h às 19h 
Sexta-feira: 9h às 18h 

SUPERINTENDÊNCIA
Segunda-feira a sexta -feira:  9h às 20h

VELA
Segunda-feira: folga
Terça-feira a domingo: 9h às 18h.

administração
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 A Copa Brasil de Vela aconteceu na praia de São 
Francisco, em Niterói, do dia 4 ao dia 11 de janeiro. Na 
competição, seis velejadores do ICRJ conseguiram classi-
ficação para integrar a equipe olímpica de Vela do Brasil. 
Na classe RS:X, Patrícia Freitas garantiu a vitória por an-
tecipação no último dia da fase classificatória. Já na classe 
470, Henrique Haddad e Bruno Bethlem foram os únicos 
brasileiros no pódio, levando a terceira colocação geral e 
segundo lugar na regata da medalha. 

ICRJ nas 
Olimpíadas

Henrique Haddad e Bruno Bethlem

Patricia FreitasMartine Grael e Kahena Kunze

Dante Bianchi e Thomas Low Beer

 Entre as mulheres do 49er FX, a dupla Martine 
Grael e Kahena Kunze ganhou da dupla inglesa numa 
disputa muito acirrada e ficaram com o primeiro lugar. 
Na regata do 49er, a dupla de velejadores do ICRJ, Dante 
Bianchi e Thomas Low Beer ficaram com a prata e tam-
bém garantiram o lugar no grupo olímpico. 
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 Dia 4 de janeiro, deu largada 
em Cabo da Boa Esperança, na Áfri-
ca, a regata de oceano Cape Town 
- Rio com 37 equipes competidoras 
que atravessaram o Oceano Atlântico 
rumo ao Rio de Janeiro. A tradicional 
regata completa 43 anos em 2014 e 
faz referência ao trajeto realizado pe-
los portugueses no descobrimento da 
costa brasileira. Sendo assim, uma re-
gata que liga o Cabo da Boa Esperan-
ça ao Rio de Janeiro faz uma refl exão 
agradável da história brasileira, que 
nos faz relembrar o passado através 
do mar.

Cape2RioCape2Rio
vela

VELA - FEVEREIRO 2014

Data Regata Classes
8 e 9 Copa Verão ICRJ (1ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

15 XXIVº Regata Oceânica Buenos Aires - Rio Oceano

15 Regata Laje da Marambaia por BE Oceano

15 e 16 Copa Snipe Snipe

22 Regata Arnaldo Guinle Star, Ranger 22 e 
HPE

23 Regata Lorenzo Star
23 Regata Walter Von Hutschler Ding

Maserati leva Fita Azul
 A equipe Maserati cruzou a 
linha de chegada da 14ª edição da 
regata Cape2Rio no dia 14 de janei-
ro, estabelecendo um novo recorde 
na competição.  Giovanni Soldini 
e a equipe Maserati percorreram as 
3.300 milhas entre Cidade do Cabo e 
Rio de Janeiro em 10 dias, 11 horas, 
29 minutos e 57 segundos. O recor-
de anterior tinha sido realizado em 
2000 pela equipe por Zephyrus IV, 
que completou a prova em 12 dias, 
16 horas e 49 minutos.

Até o fechamento desta edição, a tabela de classifi cação não tinha sido fechada. 
Informaremos a tabela completa na edição de março.

Equipe Maserati
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 A final do Torneio de Peixes 
de Bico aconteceu dia 18 de janeiro 
e grande vencedora foi a equipe Bi-
noca do comandante Leonardo Bo-
chner, com 1.900 pontos no total.  
O segundo lugar por equipes ficou 
com a equipe Jenny do comandan-
te Victor Adler, totalizando 1.450 
pontos e o terceiro lugar, ficou para 
a equipe Picante do comandante 
e diretor de pesca Luiz Carlos Bu-
lhões, com 1.212 pontos.
 No individual, Leonardo 
Bochner da equipe campeã levou o 
título de melhor pescador do tor-
neio. O segundo lugar no individu-
al foi para Lucas Bulhões da equipe 
Picante, seguido por Eurico Soares 
da equipe Jenny.
 O torneio terminou com 
uma linda queima de fogos no Cais 
dos Namorados e com a comemo-
ração dos campeões de mais um 
torneio de sucesso promovido pela 
diretoria de Pesca. Com esta vitó-
ria, a equipe Binoca foi classificada 
para representar o Brasil no mun-
dial da Costa Rica em abril deste 
ano. Parabéns aos participantes!

DE PESCARIA
FINAL
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 O XII Torneio de Peixes de 
Oceano foi realizado paralelamente 
ao de Peixes de Bico. A quarta eta-
pa foi realizada no dia 18 de janeiro 
com a vitória da equipe Kisu do co-
mandante André Elias, que virou o 
placar na segunda etapa e conseguiu 
se manter na liderança até a final. 
 A equipe Ponta Negra, do 
comandante José Vasco, levou a se-
gunda posição e em terceiro ficou a 
equipe Ponta Firme, do comandan-
te Marcos Lips. Com esta vitória, a 
equipe Kisu além de ganhar o cam-
peonato  se classificou para o mun-
dial deste ano na Costa Rica.

PEIXES DE 
OCEANO

pesca

 Até o encerramento desta 
edição, o maior peixe da temporada 
foi o Marlin Azul da foto ao lado, 
pesando 355,6 Kg. Ele foi captu-
rado pelo pescador João Franklin 
Neto da equipe Sargaço II.

O MAIOR
 Em meados de novembro, 
o Torneio Bruno Hermanny e Na-
cional de Caça Submarina foram 
realizados com o time do ICRj no 
pódio. No resultado por equipes, 
a equipe do Clube dos Marimbás 
levou o título de campeã com 18 
pontos, seguido pela equipe inde-
pendente Pescasubrj com 5 pontos. 
A equipe do ICRJ composta por 
Eduardo Souto de Oliveira, André 
Consídera e Carlos Boeckh levou a 
terceira colocação, com três pon-
tos. Parabéns!

CAÇA-SUBMARINA

PESCA - FEVEREIRO 2014
Data Torneio Local

1 3ª Etapa do 21º Cabo Frio 
Marlin Invitational Subsede de Cabo Frio

15 Torneio de Encerramento ICRJ
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 A primeira edição das ativi-
dades de férias de verão realizada pela 
empresa Mar do Mundo que aconte-
ceu do dia 21 ao dia 31 de janeiro no 
Clube foi grande sucesso. A garotada 
aproveitou muito os dias de férias re-
alizando tanto atividades em grupo 
como jogos aquáticos e passeios em 
veleiros de oceano quanto atividades 
individuais com o stand-up, mergulho 
livre e slackline. Além da parte recrea-
cional, a programação foi voltada para 
incentivar e desenvolver habilidades 
em esportes náuticos nos pequenos. 
Através deste contato de uma manei-
ra lúdica, a ideia é conseguir despertar 
também o dom de futuros atletas.

CLUBEFérias noFérias no

 No dia 10 de janeiro, o ICRJ 
sagrou-se Bicampeão Brasileiro por Equi-
pes da Classe Optimist em Maria Farinha, 
Pernambuco.O título foi conquistado pelos 
velejadores da equipe ICRJ 1 formada por 
Clara Penteado, Gustavo Abdulklech, Ru-
bem Neto, Iagor Simões e Rafael 
Ribeiro.
 Em segundo lugar ficou a equipe do 
Rio Grande do Sul formada por velejadores 
do Clube dos Jangadeiros e Veleiros do Sul. 
O terceiro lugar também ficou com o ICRJ. 
A equipe ICRJ 2, formada por Bernardo 
Tostes, Daniela Luz, Richard Hilbert, Lucas 
Cazale e Marco Paulo Castro ficou com o 
bronze do campeonato.

BICAMPEão No oPtIMISt
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Está aberto mais um período de inscrição aos cursos regulares 
na EDN. Venha conhecer nossas opções e navegar conosco!

“Desenvolver mentalidade marítima por meio dos esportes náuticos é a missão da EDN”

VELA:
- Fundamental (3 a 4 anos) 
- Iniciação à vela (5 a 7 anos, de-
pois de ter passado pelo nível funda-
mental)
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 
anos)
- 420 (Depois de ter passado pelos 
níveis de Laser/Dingue) 
- Windsurf (A partir de 10 anos) 
- Oceano

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador 
- Mestre Amador 
- Capitão Amador 
- GPS

PISCINA:
- Natação (3 a 12 anos) 
- Nado Sincronizado (6 a 12 anos)

 O curso para formação de 
capitão amador inicia suas aulas 
no dia 4 de fevereiro. Se você se in-
teressar, ainda dá tempo. Procure a 
secretaria da EDN para realizar a 
sua inscrição.

Capitão Amador: habilitação que 
permite ao navegante conduzir 
embarcação de esporte e recreio 
entre portos nacionais e estran-
geiros sem limite da navegação 
costeira.

ABERTO O 
CURSO PARA 

CAPITÃO 
AMADOR

É verão! 
- Cursos de mergulho básico e 
avançado.

Vem remar!
- Pacotes com aulas de 
Stand up – Paddle.

 O aulão gratuito de Yoga 
ministrado pelo professor Pedro 
Paravyoma será realizado no dia 
15 de fevereiro. Os sócios inte-
ressados deverão entrar em con-
tato com a secretaria da EDN 
para fazer o agendamento.

Aulão de Yoga
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 Desde o segundo final de se-
mana de janeiro, a Comodoria retor-
nou com a recreação infantil aos fi-
nais de semana no Clube. A empresa 
de recreação Pik Produções e Eventos 
foi contratada para realizar atividades 
para os pequenos aos sábados e do-
mingos, das 14h às 18h, no Cirqui-
nho Popeye.
 A equipe de recreadores está 
preparada para acompanhar seu filho 
nas atividades realizadas. Para desper-
tar a vontade da garotada, entre as ati-

vidades recreativas oferecidas temos 
circuitos de obstáculos, festival de pi-
ques, caça ao tesouro dos doces, gin-
cana maluca, iniciação esportiva com 
a realização de pequenos e grandes 
jogos, campeonato de jogos de salão 
e jogos educativos, macroginástica, 
coreografias performáticas e concurso 
de dança. 

 Nas atividades artísticas, te-
remos oficina de desenho, de recorte 
e colagem, criação de origami, con-
fecção de bijuterias com miçanga, 
festival de pipa, pintura com pincel, 
a dedo e massinha de modelar e ma-
quiagem divertida. Traga a garotada 
para aproveitar as tardes dos finais de 
semana se divertindo pra valer.

HORA
brincar

de

Os pisos do salão 
470 e da varanda do 
Salão Nobre foram 
recuperados no mês de 
janeiro. Além disso, o 
living do restaurante e 
o Ponto de Encontro 
também receberam 
uma nova aplicação 
de sinteco no mesmo 
mês. O piso do salão 
Marlin Azul entrará em 
manutenção após as 
eleições de março.

DE PISo Novo
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Fixa
PRoGRAMAÇão

Fevereiro

13

Ópera em dose dupla:
De Mao a Mozart: Concerto de violino de Mozart por Isaac Stern, acompanhado pela 
Orquestra Nacional da China
Johannes Brahms - Concerto de Vilolino com a Orquestra Filarmônica de Berlim 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

Música no Museu - Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.
Rildo Hora, gaita e Fernanda Canaud, piano.

20
Cine Cult - “Disque M para matar” - 1954  (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 19h30 e domingos às 17h,  
Centro Cultural Gabriel Villela.
DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h.
AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 17h30 às 18h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 18h30 às 19h30, no Centro Cultural Gabriel Villela. 
PIANISTA PAULO MIDOSI - Todas as quintas-feiras às 19h, no Bar Temático.
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ E SAXOFONISTA 
CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas as quartas-feiras, das 19h às 23h, 
no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá – Todas as sextas-feiras, 
das 20h às 24h, no Salão 470. 
BAILA COMIGO – Todas as terças-feiras, das 19h30 às 23h, no Salão 470. 
Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá e dançarinos.
MÚSICA AO VIVO com o pianista Artur Barreiros - Quinzenalmente as 
sextas-feiras, das 19h às 23h, no Restaurante Star. 
Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá e dançarinos.
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no salão Marlin Azul 
ou 470.
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, sendo de terça à 
domingo,  Restaurante Star. 
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, com a professo-
ra Cecília Salazar, no salão 470.
MISSA DOMINICAL - Todos os domingos às 19h15, na Capela do ICRJ.

6 Palestra Iate com Saúde - Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.
“Prevenção do Câncer Ginecológico”   

4

 O ano de 2014 para o 
Social começou com a volta 
dos eventos “Baila Comigo” e 
“Karaokê” para a programação 
de atividades semanais. O Baila 
Comigo voltou a ser realizado 
todas as terças-feiras no salão 
470, a partir das 19h30, com os 
dançarinos da Casa de Dança 
Carlinhos de Jesus.
Já o Karaokê, atendendo aos 
pedidos dos sócios, voltou à 
programação das sextas-feiras 
também no salão 470, a partir 
das 20h. Contudo, a Comodo-
ria manteve a música ao vivo 
no Restaurante Star, quinzenal-
mente às 20h, com o pianista 
Artur Barreiros. Venha aprovei-
tar a música nesta nova tempo-
rada!

NOVA 
TEMPORADA

Elton John - To Russia with Elton (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.27
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BLING RING A GANGUE DE 
HOLLYWOOD

DIA: 1/2 - SÁBADO
ELENCO: Emma Watson, Katie Chang, Is-
rael Broussard , 2013(EUA), 90min – Dra-
ma.(12anos)

Nicki, Marc, Rebecca, Sam e Chloe, moram 
em Los Angeles e têm uma vida vazia e pais 
ausentes que não tem a menor noção do que 
as filhas estão fazendo nas ruas, durante o 
dia e, pior, durante a noite. Fascinados pelo 
mundo glamuroso das celebridades que lêem 
nas revistas, como (Paris Hilton, e Kirsten 
Dunst), o grupo começa a fazer pequenos 
assaltos na casa dessas pessoas, quando des-
cobrem que é fácil entrar em suas casas. Cada 
vez mais empolgados com “os ganhos”, o vo-
lume dos saques desperta a atenção das auto-
ridades, que decidem dar um basta nos cri-
mes dessa garotada. Baseado em fatos reais.

QUATRO AMIGAS 
E UM JEANS  
VIAJANTE

DIA: 2/2 
DOMINGO
ELENCO: Amber 
Tamblyn, America 
Ferrera, Alexis Bledel, 

EUA(2005), 119min – Comédia Dramática.

As dores e as delícias das descobertas da ado-
lescência já foram mais do que exploradas 
pelo cinema norte americano. Este longa 
aproveita o carisma de quatro jovens para 
narrar o envolvimento delas através de uma 
história importante de amizade. Baseado no 
romance best seller de Ann Brashares. 

SÉRIE HOMELAND

DIA: 5/2 – QUARTA-FEIRA

COMO SE FOSSE A 
PRIMEIRA VEZ

DIA: 7/2 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Adam San-
dler, Drew Barrymo-
re, Rob Schneider, 
2004(EUA), 99min – 

Comédia Dramática.

Adam e Drew provam mais uma vez nesse 
filme que existe entre eles boa uma quími-
ca. Barrymore é Lucy, uma professora que, 
após um grave acidente de carro no dia de 
seu aniversário, desenvolve um raro proble-
ma de memória de curto prazo: todos os dias 
ao dormir, ela se esquece do que viveu nas úl-
timas 24 horas, ficando assim presa no mes-
mo dia, numa espécie de “Feitiço do tempo”. 
Mas tudo muda quando Henry surge em sua 
vida.

DOSE DUPLA

DIA: 8/2 - SÁBADO
ELENCO: Denzel Washington, Mark Wahl-
berg, Paula Patton, 2013(EUA), 109min – 
Ação, Comédia. (16anos)

Bobby e Stig trabalham juntos há dez meses 
e tentam fazer negócios com Papi poderoso 
traficante mexicano que por sua vez se recusa 
porque desconfia da dupla. A saída então é 
roubar um banco que, supostamente, recebe-
ria o faturamento deixado toda semana por 
capangas do traficante. Para a surpresa deles 
a quantia deixada no banco e muito maior 
do que o esperado, o que deixa claro que há 
mais gente envolvida na situação. Confusos 
os dois jamais poderiam esperar a grande sur-
presa que os esperam...

AS MELHORES INTENÇÕES

DIA: 9/2 - DOMINGO
ELENCO: Max Von Sydow, Pernilla August, 
1993(Sueco), 173min – Drama.(14anos)

Na Suécia do início do século, um pastor 
protestante se apaixona por moça de família 
rica. Apesar da oposição de seus pais, eles aca-
bam se casando, enfrentando alegrias e de-
sentendimentos nos anos seguintes. Roteiro 
autobiográfico de Ingmar Bergman. Palma 
de Ouro de melhor filme e de melhor atriz 
em Cannes de 1993.

SÉRIE HOMELAND

DIA: 12/2 – QUANTA-FEIRA

AUGUSTINE

DIA: 14/2 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Vincent Lindon, Stéphanie 
Sokolinski, Chiara Mastroianni, 2013(Fran-
ça), 102min – Drama.(14anos)

Augustine, drama francês dirigido por Alice 
Winocour, é maravilhosamente interpretado 
por Vincent Lindon vivendo o grande médi-
co precursor do tratamento de uma doença 
misteriosa na época, a Histeria. Como atin-
gia apenas as mulheres e não havia então ain-
da tratamento conhecido e correto, o grande 
médico enfrentou muita dificuldade com de-
dicação obsessiva à cura desta doença inician-
do então primeiros estudos de Hipnose.  Isso 
tudo aconteceu em Paris 1885 no Hospital 
Pitié Salpêtrière. 

CONEXÃO 
PERIGOSA

DIA: 15/2 
SÁBADO
ELENCO: Liam He-
msworth, Harrison 
Ford, Gary Oldman, 
2013(EUA), 106min – 

Suspense (12anos).

Um jovem financia uma luxuosa festa de 
despedida para um colega de trabalho usan-
do dinheiro da empresa. Seu chefe descobre 
tudo e o obriga a trabalhar como espião em 
uma empresa rival para roubar informações 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - FEVEREIRO
Quartas, sextas e sábados às 19h30. Domingo às 17h.
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de um projeto ultrassecreto. Harrison Ford 
ótimo como sempre.

BRANCA DE NEVE  (PALESTRANTE)
(A pedidos repetimos o filme que foi inter-
rompido no 15/12/13).

DIA: 16/2 - DOMINGO
ELENCO: Maribel Verdú, Macarena García, 
Daniel Giménez-Cacho, 2013(Espanha), 
105min – Drama. (12anos)

O filme ‘Branca de Neve’ do diretor Berger 
ficou na reta final da seleção do Oscar de 
melhor filme estrangeiro. Rodado em preto 
e branco e sem falas, a história baseia-se nos 
“Contos de Fada” dos irmãos Grimm. Foi 
agraciado com o recorde de 10 Goyas (Oscar 
Espanhol).

SÉRIE HOMELAND
DIA: 19/2

DISQUE M PARA MATAR
(CINE CULT)

DIA: 20/2 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Grace Kelly, Ray Milland, Robert 
Cummings, 1954(EUA), 105min – Suspen-
se.(14anos)

Em Londres, um ex-tenista profissional de-
cide matar sua mulher para poder herdar sua 
fortuna e também como vingança por ela ter 
tido um affair.
A versão que Alfred Hitchcock fez para esse 
filme adaptando a famosa peça de Frederick 
Knott - Disque M Para Matar - é uma sa-
borosa combinação de elegância e suspense 
estrelada por Grace Kelly, que dividiu os 
prêmios e as honras com Ray Milland e Ro-
bert Cummings, protagonistas do triângulo 
amoroso. (O filme completa sessenta anos 
em 2014  e foi o terceiro filme a cores de Hi-
tchcock).

CANÇÃO PARA 
MARION

DIA: 21/2
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Terence Ins-
tamp, Vanessa Red 
Grave, 

O rabugento pensionista Arthur se junta ao 
antigo coro pouco convencional ao qual sua 
falecida esposa fazia parte como demonstra-
ção de amor. Sua entrada no grupo o ajuda 
a construir laços com seu filho James, com 
quem mantém uma relação fria e distante.

DO QUE AS 
MULHERES GOSTAM

DIA: 22/2 - SÁBADO
ELENCO: Mel Gib-
son, Helen Hunt, Mari-
sa Tomei, 2001(EUA), 
120min – Comédia.

Hilariante comédia para a dupla Mel Gibson 
e Helen Hunt. Após sobreviver a um grave 
acidente, Nick, um executivo machista que 
trabalha em Chicago, passa a ter misterio-
samente o dom de ler os pensamentos das 
mulheres a sua volta. Inicialmente, ele usa 
este novo poder para agradar a sua chefe e 
rouba-lhe o posto, mas aos poucos começa a 
conhecer melhor a intimidade das mulheres, 
a mudar seu estilo de vida e seus sentimentos 
para com ela.

DISCO LASER
DIA: 23/2 – DOMINGO

Tributo a Tchaikovsky em homenagem 
ao centenário de sua morte com atores e 
bailarinos do Royal Opera e Royal Ballet 
gravado em 1989 no Canadá.

SÉRIE HOMELAND

DIA: 26/2

E SE FOSSE VERDADE

DIA: 28/2 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Reese Witherspoon, Mark Ruffa-
lo, Donal Logue, 2005(EUA), 95min – Co-
média Romântica. (12anos)

David Abbott alugou recentemente um belo 
apartamento em San Francisco e a última 
coisa que ele quer é dividí-lo com alguém, 
quando surge uma jovem bonita, chamada 
Elizabeth, dizendo que o apartamento é dela. 
David não entende nada e Elizabeth simples-
mente desaparece. Ele muda a fechadura e 

Elizabeth ressurge como se fosse um passe de 
mágica. Convencido que ela é um fantasma 
David tenta ajudá-la a passar para o “outro 
lado” do pós-vida. Só que ela se nega a fazer 
a travessia...

DOIS DIAS EM 
NOVA YORK

DIA: 1/3 - SÁBADO
ELENCO: Julie Delpy, 
Chris Rock, Albert Del-
py, 2013(França, Alema-
nha), 95min – Comédia 
Romântica. (14anos).

Mingus, um jornalista famoso e sua namo-
rada francesa, a fotógrafa Marion, vivem 
confortavelmente em um apartamento em 
Nova York com um gato e dois filhos de 
casamentos anteriores. Quando o animado 
pai e a irmã de Marion, aparecem sem avisar 
para uma visita internacional, começa uma 
confusão familiar que durará por dois dias 
inesquecíveis com liberdade sexual e muita 
extroversão. O casal terá seu relacionamento 
posto perigosamente à prova.
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ÁGUA
Ingredientes:

2 litros de água mineral natural sem gás;
4 ramos de hortelã ou
Tiras da casca de 3 limões ou
4 galhos de alecrim ou
4 ramos de manjericão ou
1 laranja em rodelas com 2 estrelas de 
anis estrelado ou
4 paus de canela ou
3 lascas médias de gengibre
Bastante gelo

Modo de preparo:

Coloque as especiarias, ervas 
e frutas citadas acima em 2 
litros de água mineral natu-
ral sem gás.

OBS: Cada item acima se 
refere a uma receita diferente, 
a ser misturada em 2 litros de 
água.

aromatizada
 A chef Lorena separou para 
este mês uma sugestão saudável 
e refrescante para aliviar os dias 
quentes de verão. A escolhida da 
vez é a água aromatizada no sabor 
tutti-frutti. Além de ser uma op-
ção diferente, ela agrada a todos, 
principalmente às crianças que fi-
cam encantadas com o colorido da 
bebida. Essa receitinha bem sim-
ples irá conquistar seus convida-
dos, deixando a sua refeição com 
um toque pessoal.

Ilha de Palmas
 Desde o dia 18 de janeiro, o Clube passou 
a disponibilizar um serviço de translado saindo 
da sede na Urca para a subsede Ilha de Palmas. A 
embarcação operada pela empresa Mar do Mundo 
sairá aos sábados do cais do clube com a lotação mí-
nima de 15 pessoas. A reserva do translado deverá 
ser realizada até a quinta-feira anterior e custará R$ 
50,00 por pessoa, que será debitado na conta do só-
cio no momento da reserva.
 A prioridade na reserva será dada aos sócios 
e seus dependentes. Já a reserva para convidados só 
será permitida caso ainda haja lugares disponíveis. 
No caso de excesso de reservas para um mesmo sá-
bado, a Sede realizará um sorteio para preencher to-
dos os lugares da embarcação.
 Além disso, a cobrança da taxa para convi-
dados na Ilha de Palmas continuará sendo cobra-
da como habitual, este valor citado anteriormente 
refere-se somente ao translado.

Serviços:
Reservas: Gerência de Sede
Horário de partida: 9h
Horário de retorno: 16h

Preço: R$ 50,00
Lotação mín: 15 pessoas
Lotação máx:  20 pessoas
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Lembrança
da passagem do Papai Noel

Os sócios que desejarem alguma foto da visita do Papai Noel pode entrar em contato com a funcionária Wanessa do setor Divulgação.
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da passagem do Papai Noel no ICRJ

Os sócios que desejarem alguma foto da visita do Papai Noel pode entrar em contato com a funcionária Wanessa do setor Divulgação.
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Av. Pasteur, 333 – Praia Vermelha - Cep: 22290-240 – Rio de Janeiro - RJ 
                                    Te. (21) 3223-7200 (Ramal 2119)   

 

 
 

1ª ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE COMODORIA 
Nº 20/13 

 
TENDO EM VISTA A NOVA LEI EM VIGOR QUE PROÍBE OS CLUBES E 
AGREMIAÇÕES RECREATIVAS DE EXIGIREM O USO DE UNIFORMES PARA 
EMPREGADAS, BABÁS E ACOMPANHANTES,  A COMODORIA RESOLVE 
ALTERAR O ÍTEM 12 DA RESOLUÇÃO ACIMA, QUE PASSA A VIGORAR COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
 

 
12. A frequência gratuita das babás e acompanhantes é autorizada desde que sejam 

devidamente cadastradas na Gerência de Sede, que emitirá a carteira de acesso, com foto, 

por um período de 3 (três) meses a ser renovado mediante solicitação prévia do sócio 

responsável, sendo cobrado um valor de R$ 10,00 (dez reais) a cada vez que for emitida, 

para cobrir seus custos. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014 
 
 
 
 

A COMODORIA 
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014

A COMODORIA
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 2.247.836,33 Fornecedores 1.404.564,22
Contas a receber - sócios 2.620.218,36 Adiantamentos para eventos sociais 641.080,90
Outras contas a receber 1.243.188,08 Salários e encargos a pagar 1.494.631,07
Estoques 716.108,00 Impostos e taxas a recolher 284.754,38
Adiantamentos 225.693,88 Outras contas a pagar 274.557,67
Outros ativos circulantes 252.343,17

7.305.387,82 4.099.588,24

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais 5.856.157,82 Provisão para contingências 4.832.576,07

5.856.157,82 4.832.576,07

Investimentos eventuais 714.036,31 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 1.217.319,39 Patrimônio social 32.238.254,26
Imobilizado 33.216.040,76 Reservas livres 155.325,81

35.147.396,46 Reservas vinculadas 3.948.018,04
Reservas patrimoniais 2.100.275,45
Superávit/(Deficit) do exercício 934.904,23

39.376.777,79

TOTAL DO ATIVO 48.308.942,10 TOTAL DO PASSIVO 48.308.942,10

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 23.353.549,23 Clube 22.032.804,89
Restaurante 9.971.659,60 Restaurante 10.312.275,86
Convés 1.434.835,97 Convés 1.480.059,82

TOTAL DAS RECEITAS 34.760.044,80 TOTAL DAS DESPESAS 33.825.140,57

Abril de 2013 1,06 Outubro de 2013 1,34
Maio de 2013 1,11 Novembro de 2013 1,39
Junho de 2013 0,97 Dezembro de 2013 1,78
Julho de 2013 0,98 Janeiro de 2014
Agosto de 2013 1,00 Fevereiro de 2014
Setembro de 2013 1,24 Março de 2014

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46

Balancete Sintético - Dezembro/13

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A DEZ/13
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